Konferencja Rail22

Kolej w regionach
zrównoważony rozwój przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce
1. Organizator
 Fundacja ProKolej, ul. Wspólna 50A/35 00-514 Warszawa
2. Partnerzy merytoryczni
 Centrum Unijnych Projektów Transportowych*
 Dolnośląska Izba Gospodarcza*
 Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 kampania Tiry na Tory
 Kancelaria Wardyński i Wspólnicy
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona
 Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego*
 Urząd Transportu Kolejowego*
 Verband Deutscher Verkehrsunternehmen*
 Wardyński&Partners
 Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
3. Patronaty medialne
 Gazeta Legnicka*
 Gazeta Wrocławska*
 Portal nakolei.pl*
 Radio Plus Legnica*
 Raport Kolejowy*
 Kurier Kolejowy*
4. Termin i miejsce:
 11 lub 12 czerwca 2018, godziny 9:00-16:00
 Centrum Konferencyjne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy (sala E1)
5. Słuchacze
 dostawcy usług i przedstawiciele sektora budowlanego,
 dziennikarze branżowi i regionalni,
 kadra menedżerska firm transportowych,
 członkowie organizacji branżowych, społecznych i biznesowych,
 producenci taboru, urządzeń i wyposażenia dla kolei,
 przedsiębiorcy,
 przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej,
 przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury (w tym spółek z Grupy PKP),
 samorządowcy, radni sejmiku, powiatów, miast i gmin,
 specjaliści z obszaru transportu i logistyki,
 środowiska naukowe.

6. Charakter wydarzenia:
 Całodzienna konferencja merytoryczna poświęcona problemom transportowym regionalnej
gospodarki i społeczności.
 Cykl prezentacji oraz paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów i specjalistów zajmujących się
kształtowaniem oferty kolei w transporcie pasażerskim i towarowym, organizacją przewozów,
kontraktowaniem usług oraz monitorowaniem potrzeb klientów.
 Interaktywna forma umożliwiająca wszystkim zainteresowanym aktywny udział – w tym możliwość
formułowania pytań, opinii, propozycji i stanowisk w dyskusji.
 Możliwość spotkania z szerokim gronem praktyków z wielu dziedzin powiązanych z przemysłem
kolejowym, niejednokrotnie patrzących na obszar transportu z bardzo różnych punktów widzenia.
 Kolejna edycja wydarzenia organizowanego od 5-lat w ramach cyklu debat eksperckich i warsztatów
Rail22 adresowanych zarówno do środowiska kolejowego, jak i do podmiotów z otoczenia kolei i jej
klientów.
7. Zakres tematyczny:
 konkurencyjność kolei na tle innych gałęzi transportu,
 marketing usług transportowych,
 dobre praktyki dla regionalnych systemów transportowych,
 organizacja przewozów,
 logistyka regionalna,
 przewozy intermodalne,
 zakupy i eksploatacja taboru kolejowego,
 relacje między transportem a mobilnością i rozwojem gospodarczym,
 przekształcenia i rozwój rynków transportowych,
 infrastruktura i transport jako narzędzia aktywizacji,
 badania rynku kolejowego i oczekiwań klientów,
 innowacje organizacyjne i technologiczne,
 monitorowanie i prognozowanie zmian potrzeb transportowych.
8. Główne cele przedsięwzięcia:
 Prezentacja kluczowych wyzwań dla kolei na poziomie regionów.
 Prezentacja dobrych praktyk i potencjału sektora kolejowego jako elementu regionalnych systemów
transportowych.
 Poszerzenie zakresu wiedzy o najnowszych trendach w rozwoju transportu, innowacjach w sektorze,
prezentacja możliwych scenariuszy rozwoju rynku.
 Próba definicji priorytetów rozwojowych dla kolei i obszarów o największym potencjale na
przykładach Dolnego Śląska, Legnicko-głogowskiego Okręgu Miedziowego, subregionu Karkonoszy i
Gór Izerskich.
 Konfrontacja oczekiwań klientów kolei, zarówno w sektorze pasażerskim, jak i towarowym z
obecnym i przyszłym modelem świadczenia usług.
 Prezentacja doświadczeń międzynarodowych i przykładów dobrych praktyk możliwych do
wykorzystania w praktyce.
9. Warunki udziału
 udział wymaga wcześniejszej rejestracji i uregulowania symbolicznej opłaty administracyjnej
(możliwość zwolnienia dla przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych)
 udział w kolacji poprzedzającej konferencję dla grona sponsorów oraz prelegentów bezpłatny
(pozostali uczestnicy pokrywają pełne koszty)

10. Komunikacja i promocja
 Dedykowana strona internetowa www.rail22.pl
 Strona Fundacji www.prokolej.org
 Strony partnerów merytorycznych
 Profile Facebook i Twitter organizatora i partnerów
 Mailing kierowany do podmiotów rynku kolejowego i administracji branżowej
11. Poprzednie edycje cyklu Rail22
 Pierwsza edycja konferencji Rail22 pt. „Kolej 2020 - Zielone czy czerwone światło" odbyła się
25.09.2013 podczas X Targów Kolejowych Trako, a prelegentami byli m.in. dr Gerhard Troche
(Komisja Europejska), dr Andrzej Massel (wiceminister MI), Andrzej Pawłowski (PKP PLK) i Chistian
Schreyer (DB Schenker Rail).
 Druga edycja z 23.09.2015, pt. „Europejska polityka kolejowa” również towarzyszyła targom w
Gdańsku. Wzięli w niej udział Claire Perry (Parliamentary Undersecretary of State, UK), Johann
Metzner (Deutsche Bahn), Jeremi Candfield (Railway Industry Association) oraz Piers Marlow
(European Passenger Transport Operators).
 Trzecia edycja, zorganizowana w warszawskim Centrum Giełdowym 18.10.2016 odbywała się pod
hasłem „Kolej 4.0” i nawiązywała do rewolucji technologicznej. Wśród prelegentów znaleźli się
Witold Słowik (Wiceminister, MR), Christoph Lerche (Deutsche Bahn), Radosław Czapski (Bank
Światowy), Ralf Schnieders (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen), Cathryn Ross (Ofwat), oraz
Christopher Irwin (European Passengers’ Federation).
 Czwarta edycja w formie debaty międzynarodowej pt. „Co hamuje kolejowe przewozy towarowe”
odbyła się 27.09.2017 podczas jubileuszowych X Targów Kolejowych Trako w Gdańsku. Całość
otwierali Andrzej Bittel Podsekretrarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Paul Maynard
Parliamentary Undersecretary of State z Wielskie Brytanii. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.
Mirosław Dybowski (Komisja Europejska), Mirosław Antonowicz (Wiceprezes PKP S.A.), Kaspars
Brišken (Rail Baltica), Igor Shilov (Koleje Białoruskie) oraz Wolfgang Weinhold (DB Regio).
 Na piątą część naszego cyklu Rail22 pt. „Bezpieczeństwo w wielu wymiarach - ryzyka i
odpowiedzialność w biznesie kolejowym” zaprosiliśmy w marcu 2018 do Warszawy. Tym razem
przybrała ona formę warsztatów, na które składa się cykl prezentacji i sesji Q&A z udziałem
ekspertów oraz specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem, ryzykiem, ubezpieczeniami i
regulacjami prawnymi w sektorze kolejowym.

